UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAN LỘC
Số:1786 /UBND-LĐTBXH
V/v phẫu thuật miễn phí
dị tật vùng hàm mặt,
năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Can Lộc, ngày19 tháng 5 năm 2022

Kính gửi:
- UBND các xã, thị trấn.
- Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện.
Thực hiện Công văn số 223/TT-QBTTE ngày 18/5/2022 của Trung tâm
Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư vấn, GDNN, PHCN cho người khuyết
tật tỉnh Hà Tĩnh về việc phẫu thuật miễn phí dị tật vùng hàm mặt năm 2022 do tổ
chức Operation Smile tài trợ, cụ thể như sau:
1. Đối tượng:
- Trẻ em sứt môi từ 6 tháng tuổi, cân nặng 8 kg trở lên; hở vòm miệng từ
18 tháng tuổi và nặng 10 kg trở lên.
- Thanh thiếu niên, người lớn bị khe hở môi, khe hàm ếch.
- Bệnh nhân bị di chứng dị tật khe hở môi, hàm ếch các độ tuổi (Sẹo môi,
thông vòm miệng, dị tật mũi, sửa sẹo từ 6 tuổi trở lên).
- Bệnh nhân dị tật vùng hàm mặt khác (u máu, u sắc tố).
Lưu ý: bệnh nhân khi đi khám đưa theo Thẻ bảo hiểm y tế bản gốc. Không
mắc các bệnh tim mạch, phổi, suy dinh dưỡng nặng, hen suyễn, sốt cao, hoặc
các bệnh nội khoa khác...
2. Thời gian, địa điểm khám, phẫu thuật:
- Thời gian khám: 8h - 11h ngày 30/05/2022.
- Thời gian phẩu thuật: Ngày 31/5 - 3/6/2022.
- Địa điểm: Bệnh viện E, số 89 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Thời gian, địa điểm tập trung đi xe cùng đoàn:
Đề nghị các đối tượng tập trung tại bến xe Hồng Lĩnh vào lúc 8h ngày
29/05/2022. Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, TV,GDNN,PHCN
cho người khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh thuê xe, tổ chức đưa đón trẻ em đến địa điểm
phẫu thuật, yêu cầu mỗi gia đình bố trí 01 người thân để quản lý và chăm sóc
các cháu trong quá trình phẫu thuật và tập trung tại các địa điểm đúng thời gian
quy định để đi xe cùng đoàn.
4. Chế độ:

Bệnh nhân được phẫu thuật miễn phí, hỗ trợ xe đi về và hỗ trợ tiền ăn
350.000đ/bệnh nhân đối với các cháu được phẫu thuật.
5. Số lượng: 15 em (danh sách kèm theo) nếu đơn vị nào còn đối tượng
nhưng chưa có tên trong danh sách vẫn thông báo đi phẫu thuật trong đợt này.
* Uỷ ban nhân dân huyện giao:
- UBND các xã, thị trấn, các trường học đóng trên địa bàn huyện thông
báo cho các em có trong danh sách đã đăng ký theo các dạng khuyết tật như trên
nắm được thời gian và địa điểm khám, phẫu thuật. (Có danh sách kèm theo)
- Tiếp tục thông báo rộng rãi trên loa truyền thanh của các xã, thị trấn và
các trường học về việc tổ chức khám và phẫu thuật miễn phí dị tật vùng hàm mặt
cho các đối tượng nêu trên để nắm được thông tin có nhu cầu trực tiếp đến
khám, phẫu thuật theo lịch. (Đăng ký danh sách đề nghị phẫu thuật gửi qua
email quybaotrotreemht@gmail.com trước ngày 27/05/2022. Điện thoại:
02393.853.279. Đ/c Triều: 0916.635.384.)
Đây là nội dung quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo điều kiện
cho các em có hoàn cảnh đặc biệt, yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các trường
học đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng nội dung./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.
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